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Gotemburgo, 17:40, uma jovem mulher trigueira de baixa estatura, mas de 
porte elegante e adelgaçado empunha uma bandeira de Portugal em pleno 
Estádio Ullevi. O sol nórdico coado dá ao ambiente uma luminosidade agradável, 
quase impressionista. O estádio, quase completamente cheio, onde avolumam 
as cores azul e amarelo da Suécia, aplaude generosamente quem veste de verde, 
predominantemente, e vermelho, as cores de Portugal.

Manuela Machado acaba de se sagrar campeã do mundo da maratona, a maior 
– e para muitos a mais bela e relevante – distância olímpica do atletismo. A 
euforia, embora comedida, irá durar horas, e dias, em acalmia para depois dos 
campeonatos desembocar em grande festa, já em Portugal.

Manuela Machado era uma das favoritas para a maratona dessa 5.ª edição dos 
Campeonatos do Mundo de atletismo, que pela segunda vez se disputavam 
numa cidade não capital. O seu currículo enriquecera rapidamente desde uma 
primeira presença em Campeonatos da Europa em Split, na Croácia, que fazia 
ainda, na altura, parte da Jugoslávia, onde a tensão pré-guerra era, dir-se-ia 
fisicamente, palpável. Daí por diante foi sempre a subir, com presenças em dois 
Mundiais, em Tóquio em 1991 e em Estugarda em 1993, tendo nesta última 
edição obtido a medalha de prata. No ano seguinte, e no regresso dos Europeus 
a Helsínquia, Manuela viria a triunfar e a perpetuar o domínio português no 
certame. Consequentemente, a generalidade da imprensa, portuguesa e inter-
nacional, apontava-a como uma séria candidata a discutir a medalha de ouro 
em Gotemburgo.

Mas é bem sabido que uma coisa são previsões, outra é o respetivo cumprimento. 
E isso é tanto mais válido quando se trata de uma maratona, uma prova de quase 
duas horas e meia de duração em que muita coisa pode acontecer, e efetiva-
mente acontece. Uma atleta passa por estados de espírito diversos ao longo da 
corrida, e ninguém é imune a que corpo e mente não respondam ao nível ideal 
num dado momento. Há “muito tempo para pensar” durante uma corrida deste 
quilate e a estranha distância de 42195 m, que ao longo de mais de um século 
se foi sedimentando como a prova olímpica mais longa do atletismo, obriga a 
atravessar o chamado muro dos 30 quilómetros, depois do qual tudo se torna 
mais difícil. Mas para além de todos os outros méritos, e da confiança com que 
abordou a prova, Manuela Machado teve também a capacidade de cumprir os 
objetivos a que se tinha proposto no momento exato, confirmando a fibra e 
certeza competitiva que, desde os primórdios na maratona, foi afirmando. E 
fê-lo com grande clareza, desde as primeiras passadas estando no controlo da 
prova para atacar a seguir aos 28 km e se afastar de forma definitiva de uma 
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forte rival como era, a priori também, 
a romena Anuta Catuna.

Foi um momento, uma tarde, um dia 
de festa – ser-se campeão do mundo no 
desporto número um, aquele que não 
é apenas um jogo, mas onde a questão 
da vitória ou da derrota se defronta 
com o procurar dos limites humanos 
e com a medição da capacidade para 
se afastarem esses limites, é o máximo 
dos máximos a que um desportista se 
pode guindar.

Uma pessoa sente-se imortal, nada 
jamais será como antes, mesmo que a 
carreira ainda tivesse muito para dar, 
como de facto teve. Mas após um triunfo 
deste quilate, de um acontecimento 
deste gabarito, passa a haver simples-
mente um antes e um depois na vida 
de uma pessoa.

Este é o evento-chave que originou a 
ideia de um livro que o celebrasse, à 

passagem do seu vigésimo aniversário e, depois, presidiu à execução do mesmo. 
Deseja-se que esta digressão pela carreira da Manuela Machado seja feita, tendo 
em conta toda a centralidade que nela teve o seu triunfo de Gotemburgo. Tudo 
gira à volta desses momentos mágicos. Mas como esse triunfo não surgiu do 
nada, desgarrado de uma realidade anterior e posterior, como teria forçosamente 
de o ser, vamos portanto ao ‘antes’ e ao ‘depois’ da sua execução. Para começar, 
é tempo de fazer um controlado regresso às origens, e relembrar como tudo 
começou, até à entrada no mundo das maratonas.

Depois seguiremos, a par e passo, toda a caminhada no circuito da corrida 
mais dura do atletismo.



Os primórdiOs 
de uma lOnga 
carreira e as 
tempOradas 

iniciais
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Maria Manuela Machado nasceu em Cardielos, freguesia do concelho de Viana 
do Castelo, a 9 de agosto de 1963, numa família de seis membros. A mãe, hoje 
com 84 anos, geria a vida da família, naquela atividade a que se convencionou 
chamar de “doméstica”, o pai trabalhou como pedreiro até se reformar, tendo 
falecido há ano e meio, com 82 anos de idade. Foi sempre o grande confessor, 
amigo e adepto de Manuela Machado, e a sua partida mostrou-se algo muito 
difícil de aceitar, mesmo estando enquadrada na dita “lei da vida”. Deste casal 
provieram quatro filhos, dos quais Manuela foi cronologicamente a terceira. 
Sameiro é a irmã mais velha, José o segundo do quarteto, António o último a 
nascer. Portanto paridade raparigas-rapazes.

A família era remediada, na mesma medida que tantas e tantas outras no 
Alto Minho e em Portugal, e cedo Manuela Machado se viu na necessidade 
de procurar trabalho. Não fazia desporto ativo ainda e aos 14 anos passou a 
trabalhar com horário completo, ou mais que completo, dado que, no ramo da 
hotelaria, o termo do trabalho diário é muitas vezes prolongado para além das 
horas contratuais. 

Acabou por vir para o atletismo bastante tarde, muito ao contrário de outras 
atletas portuguesas de renome e destaque no setor do meio-fundo e fundo, 
como, por exemplo, Fernanda Ribeiro. Só aos 19 anos começou a correr, num 
pequeno clube da sua cidade. O irmão José estava nesse clube e desafiou-a a 
ir a uma prova de uma freguesia vizinha, em Vila Franca do Lima. Manuela 
Machado ganhou, inclusive às atletas que se costumavam impor nas provas 
realizadas naquela região, gostou da experiência e decidiu-se de imediato a 
continuar. Logo a seguir a esta primeira experiência contactou o tal pequeno 
clube que tinha secção de atletismo em Viana do Castelo, o Montinho Meadela, 
inquirindo se poderia lá ficar. Mesmo sem grandes condições foi acolhida de 
braços abertos, e esse facto revelou-se muito motivador e marcante nos seus 
inícios. Ficou no Meadela, treinando, no entanto, de forma aleatória, sem 
grande planeamento – um pouco em autogestão. 

O salto em frente decisivo deu-se dois anos e meio mais tarde quando decidiu 
participar numa São Silvestre em Braga. Nessa prova de fim de ano correram 
duas atletas já bastante conhecidas, da Associação Grundig, Helena Lobo e 
Fátima Novais. Ao ganhar, acabou por ser notada, “deu nas vistas”, como se 
costuma dizer no mundo do desporto. Poucos dias depois, recebeu em casa 
uma visita da professora Sameiro Araújo, uma jovem treinadora de atletismo 
em momentos iniciais de grande afirmação, que a levaram a ser a maior res-
ponsável pelo enorme sucesso que as equipas femininas do SC Braga iriam 
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conhecer, em competições tanto de âmbito nacional como internacional, de 
José Carvalho, ex-corredor e simpatizante do SC Braga, e de Tinoco Marques, 
dirigente do clube, sócio de mérito e membro do Conselho Geral do SC Braga, 
hoje assessor de imprensa da Federação de Andebol de Portugal. 
A proposta que lhe foi feita era, de facto, irrecusável e Manuela Machado passou 
a representar aquele que foi quase sempre o seu clube, o SC Braga.





12.ª maratOna 
campeOnatOs mundiais

estugarda, 15 agOstO 1993

primeira grande medalha
prata, e lOgO mundial

Ao completar a dúzia de maratonas, Manuela Machado não conseguiu ainda 
a primeira vitória, mas obteve algo porventura mais precioso, a anunciada 
primeira medalha numa competição do lote das maiores.

A prata de Estugarda, na segunda jornada dos Campeonatos Mundiais, marcou 
o início de um período fabuloso na carreira da minhota, que de resto vinha 
sendo anunciado ao logo do seu trajeto anterior. Em Portugal, as projeções da 
generalidade da comunicação social antes da prova davam-na como uma poten-
cial candidata a um bom lugar, mas ainda não como medalhada. Isto mesmo 
que os antecedentes diretamente anteriores aos campeonatos tivessem dado 
indicações muito positivas, como o recorde pessoal nos 10000 m e um teste 
“secreto” de 30 km feito num percurso habitual para a minhota, entre Viana 
do Castelo e Vila Praia de Âncora, e regresso, que ela completou quatro minutos 
mais rápido, com 1h43m47s, do que já havia conseguido antes. Este teste 
tinha contornos muito curiosos - Manuela corria forte, Sameiro Araújo ia de 
carro, o marido, José Amorim, ia de bicicleta, o irmão José Machado também 
ia a correr, e Luís Araújo, hoje treinador no Cyclones, o clube que mais tarde 
veria a luz do dia em Cardielos, também ia a correr, mas só na ida, e já não 
fazia o regresso… Do lado negativo tinham ficado dores de garganta sentidas 
na quinta-feira anterior à prova, e a garganta inflamada manteve-se mesmo na 
véspera da corrida. Dois dias antes da mesma, Sameiro Araújo resolveu levar 
um chá quente à sua pupila, mas viu que as luzes do quarto estavam apagadas 
e pensou que ela estivesse a dormir. Porém Manuela Machado tinha ido dar 
um passeio noturno com algumas colegas da seleção nacional e o chá teve de 
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voltar à proveniência. Fruto dos ares condicionados, ao que tudo indica, estes 
problemas de garganta foram recorrentes em toda a sua carreira. Desta vez 
Manuela dormiu francamente mal na véspera da prova, ao contrário do que 
nela era habitual, tendo acordado várias vezes durante a noite. Mas relembra: 
“Embora não o dissesse, sonhava com uma medalha. Estava muito bem - quanto 
à forma - e sabia que poderia ficar entre as três primeiras”. Porém, as previsões 
apontavam para a provável prevalência da alemã Katrin Dörre e de um trio 
japonês de grande qualidade, constituído por Junko Asari (2h26m26s nesse 
ano, com vitória em Osaca e recorde asiático igualado então, com duração até 
março), Tomoe Abe (2h26m27s) e Akemi Matsuno (2h27m53s).

Uma vez mais, Manuela Machado correu a distância da maratona em condições 
de tempo quente, que é predominante em agosto naquela cidade do sudoeste 
alemão, capital do estado de Baden-Württemberg. À partida os termómetros 
tinham subido até aos 23 graus (no final marcavam 25º), a humidade estava 
a 68%, portanto algo que a minhota não depreciava, ao contrário de algumas 
das principais rivais.

Os primeiros quilómetros - de um percurso que servira em 1986 para o título 
europeu de Rosa Mota, por vezes por ruas estreitas a obrigar as atletas a esta-
rem muito juntas, em fila indiana - foram marcados pela liderança amiúde da 
americana Kim Jones, com Manuela Machado sempre integrada no grupo de 
comando, o qual também incluía as três japonesas. A légua inicial foi atingida em 
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18m10s, os 10 km em 35m24s e os 15 km em 53m02s, os 20 km em 70m40s 
e a meia-maratona em 74m39s, com Manuela Machado dois segundos atrás. 
O ritmo não estava para loucuras, portanto a quebra do lote das comandantes 
foi-se fazendo muito gradualmente. De um grupo de treze, e depois dez, na 
frente passou-se para oito, com os atrasos da italiana Rosanna Munerotto (que 
viria a desistir) e da bielorrussa Madina Biktagirova. 

Aos 27 km a polaca Kamila Gradus, uma outra potencial favorita, começou a 
perder contacto e Manuela Machado estava cada vez mais confiante, andando 
ao lado, ou adiante, da americana Kim Jones.

A portuguesa passou na frente no ponto de referência dos 30 km (em 1h47m11s) 
quando tudo se começou a precipitar de uma forma abrupta, até porque houve 
alguma confusão no posto de reabastecimento estabelecido àquela distância 
e algumas maratonistas foram golpeadas nas pernas pelas suas colegas. Sem 
que algo de exterior o indicasse, Kim Jones começou a perder terreno (no final 
ela confirmou ter sido um bloqueamento psicológico), facto que se mostraria 
definitivo, e pouco antes o mesmo tinha acontecido à japonesa Akemi Matsu-
no. E aos 31 km, contras as indicações expressas da sua treinadora, Sameiro 
Araújo, que colocara a baliza inicial para essa iniciativa aos 35 km “salvo algo 
de excecional que ditasse o contrário”, Manuela Machado colocou um ataque 
que acabaria por decidir do futuro da prova. As atletas foram ficando todas 
isoladas, a primeira grande vítima foi a alemã Katrin Dörre, mas também 



Tomoe Abe e Junko Asari perderam contacto com a minhota. Manuela Machado 
manteve o forcing e a páginas tantas ficou isolada na frente, com Asari, uma 
antiga esquiadora de fundo, a 30 metros de distância.

Hoje Sameiro Araújo relativiza o que muito se disse na altura quanto ao tom 
perentório no que respeita às indicações para o ataque de Manuela. “Uma atleta 
que esteja concentrada na competição também sabe como se sente e pode 
tomar decisões. Eu fiquei preocupada naquele momento porque sabia do valor 
das japonesas”.

E assim começou a cheirar a uma surpresa sensacional para as cores lusitanas. 
Manuela passou isolada aos 35 km, em 2h04m46s, e essa légua aí concluída foi 
a mais rápida de toda a prova, com 17m34s, sobretudo graças a ela. Mas Junko 
Asari, atleta de 23 anos, oriunda de Osaca, que entretanto tinha deixado para 
trás Tomo Abe, estava a recuperar, passando a 4 segundos da portuguesa. A 
ultrapassagem de Manuela pela japonesa acabou por acontecer perto dos 37 km 
e aos 40 km (2h22m17s) já a asiática tinha 37 segundos de vantagem sobre ela. 
Mas no seu jeito, que a partir desta ocasião se tornaria famoso, a portuguesa 
aguentou firme a recuperação de Tomo Abe, sentindo que já não poderia chegar 
à vitória, e manteve sete dos dez segundos que sobre ela tinha de vantagem 
nos 40 km, para segurar uma preciosa medalha de prata. Nos últimos 7 km, 
Junko Asari (25m13s contra 28m06s) foi mais rápida que a portuguesa, nos 
derradeiros 2195m a japonesa fez 7m46s, enquanto Abe correu em 7m57s e 
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Manuela Machado em 8m00s. Asari confessou no final da prova que nunca se 
sentiu segura de que iria ganhar a não ser quando já estava dentro da pista 
do estádio dos campeonatos. Este triunfo foi obtido à sua quinta maratona e 
constituiu uma recompensa pelo período de mês e meio, a partir de meados de 
junho, de treino efetivado em altitude nos Estados Unidos, no Novo México.
O Japão pôde festejar ainda o terceiro lugar da pequenina Tomoe Abe, com 
1,49 m de altura para 38 kg de peso. Abe tinha obtido antes na temporada o 
segundo lugar na maratona de Osaca, logo atrás de Asari, e apenas a um segundo 
dela, com 2h26m27s.

A medalha de prata de Estugarda foi a primeira de grande calibre internacional 
para Manuela Machado e, claro, para a sua treinadora, Sameiro Araújo. Esta 
andou mais de sete quilómetros do estádio até ao ponto de acompanhamento 
da sua atleta, para regressar no autocarro dos jornalistas a tempo de ver a 
chegada de Manuela Machado. “Nunca andei tanto na vida”, disse então, mas 
valeu mesmo a pena. Hoje relembra: “Quando estava a chegar veio a Natália 
Moura (atleta da seleção) e disse-me com um ar preocupado que a Manuela ia 
ser só segunda. Eu, ao contrário do que ela poderia pensar, fiquei aliviadíssima 
e exclamei: - Ótimo! Estava tão acelerada que só queria mesmo uma medalha”. 
Por seu lado, Manuela Machado confirmava no final que tinha feito a prova 
repleta de confiança: “Senti-me bem, estava certa de que poderia conseguir o 
que queria, embora tivesse obviamente todo o respeito pelas japonesas”.
No fim de tudo não aparecia uma bandeira portuguesa para Manuela Machado 



- 79 -

festejar no estádio a sua primeira grande medalha. Luís Posso, o espanhol 
manager de Manuela durante tantos anos procurava em vão essa bandeira 
lusa até que Sameiro se lembrou de atirar à maratonista um blusão da seleção 
para ela agitar, à falta de melhor. Manuela decidiu, pelo contrário, vestir esse 
o blusão, e a bandeira lá apareceu, vinda da bancada como por artes mágicas, 
e a volta de honra pode ser convenientemente levada a cabo.



17.ª maratOna 
campeOnatOs mundiais 

gOtemburgO 
5 agOstO 1995

na mãe de tOdas as maratOnas, 
a maiOr cOnsagraçãO



E eis chegado o momento! Pela terceira vez, Manuela Machado participava 
na maratona de Campeonatos Mundiais, o cenário era nesse ano de 1995 
Gotemburgo, a segunda cidade sueca, e pela segunda vez o certame - que ini-
cialmente, até 1991, era de periodicidade quadrienal, passando depois a bienal 
- desenrolava-se numa cidade não capital.

A maratona foi a primeira final dessa edição dos Mundiais suecos e arrancou 
às 15:10, portanto da parte da tarde, quando o sol brilhava forte, quase à ma-
neira do sul da Europa, os termómetros estavam nos 24 graus celsius, fora do 
estádio estava ainda mais quente, e a humidade relativa era baixa, a menos de 
40%. O calor era tão pouco habitual para aquelas paragens que muita gente 
aproveitava as largas zonas verdejantes que envolviam o circuito em que a prova 
se disputou para fazer “praia” na relva, de preferência junto a fontes de água, 
estendendo-se ao sol. E o ambiente nas ruas de Gotemburgo era efervescente, 
com centenas de milhares de pessoas a apoiar os atletas, mesmo não tendo a 
Suécia candidatas aos lugares cimeiros. Consequentemente, tudo a agradar a 
uma Manuela Machado que se apresentou superconfiante, baseando este estado 
de alma nos treinos antes de vir para a Suécia. O período crucial de preparação 
para Gotemburgo incluiu quilometragens de 170-180 km semanais. Mais uma 
vez o teste de 30 km em Portugal, antes da maratona, foi o mais rápido para ela, 
um minuto melhor do que o do ano antecedente, no período que precedeu os 
Europeus. E à sua maneira assumiria logo, após a partida, um lugar de liderança.
A prova foi lançada para 43 atletas das 44 inicialmente previstas, dada a não 
partida da brasileira Janeth Mayal, e era a veterana americana Kim Jones a 
detentora do melhor recorde pessoal, com 2h26m40s.

A partida…, a partida… Esse foi um dos problemas da corrida. Numa edição dos 
Campeonatos em que os 10 km marcha femininos foram todos feitos dentro 
do Estádio Ullevi, a organização decidiu que haveria quatro voltas à pista a 
perfazer pelas maratonistas após o tiro de largada, cumprindo-se assim 1600 
metros antes da saída para as ruas de Gotemburgo. Acabou por não ser assim, 
já lá iremos, mas tudo o que aconteceu, e de que se não deu conta senão muito 
mais tarde, em nada influenciou o resultado final.
Esse resultado dir-se-ia também que não podia ter sido outro. Esta é uma afir-
mação que só não é arriscada porque se cumprem agora 20 anos sobre o feito 
da portuguesa, caso contrário teria de se desmentir o que já antes foi afirmado, 
ser a maratona por natureza uma prova imprevisível.

O andamento não foi de início demasiado rápido, dentro da pista. Foi como 
que um primeiro tempo de estudo e exibição perante o público, que então 



enchia meio Estádio Ullevi, deixando bem à vista o azul celeste da cor das 
cadeiras para os espectadores. Manuela Machado esteve desde logo na parte 
da frente do pelotão e o lote de atletas terá sofrido uma primeira injeção de 
adrenalina mal transpôs a porta principal do estádio - exatamente após 4m45s 
de corrida - para as ruas de Gotemburgo, tal era o magote de gente que aí se 
acumulava, vitoriando as maratonistas. O público sueco, desportivamente culto, 
e generoso, a todas aplaudia por igual, mas como sempre nas grandes marato-
nas eram as bandeiras japonesas que dominavam, em número, as das outras 
nações ao longo do percurso, enquanto as fundistas seguiam a linha traçada a 
azul como definidora do melhor percurso, ao longo do qual estava instaladas 
bandas musicais para melhorar - se ainda fosse possível - o ambiente. Com seis 
minutos de prova a italiana Ornella Ferrara tomou o comando e adiantou-se 
alguns metros, para depois ser a francesa Nadia Prasad a fazer o mesmo, aos 
12 minutos de corrida, e com 18 atletas no grupo que a seguia. Pouco depois 
foi a queniana Angelina Kanana a ir para a frente por momentos, e no lote 
das que estavam próximas dela encontravam-se Manuela Machado, claro, mas 
também a etíope Fatuma Roba e a japonesa Yukari Komatsu, duas que mais 
para diante se atrasariam. O tempo de passagem entretanto anunciado para as 
da liderança aos 5 km, de 16m42s, poderia ter parecido logo suspeito. Porém, 
também não foi um ritmo qualquer que se pôs em prática a seguir, com os 10 
km a serem passados em 34m17s e os 15 km em 51m31s, portanto com duas 
léguas a 17m35s e 17m14s, respetivamente. À saída dos dez para os quinze 
quilómetros, o largo grupo de comando perdeu rapidamente unidades e 12 
ficavam na frente e que para além de Manuela Machado eram as romenas 
Lidia Simon e Anuta Catuna, Angelina Kanana, a espanhola Monica Pont, as 
japonesas Miki Igarashi e Sachiyo Seyama, a russa Nadezhda Ilyina, a italiana 
Ornella Ferrara, Fatuma Roba, a polaca Malgorzata Sobanka e a finlandesa 
Ritva Lemettinen. Pouco depois de concluída a terceira légua, a definição da 
corrida estava muito avançada, pois restavam na frente só cinco fundistas, 
Manuela Machado, Simon, Catuna, Pont e Seyama. As escaramuças que justi-
ficaram esta rápida seleção fizeram atrasar Malgorzata Sobanska, a polaca que 
tinha vencido meses antes Manuela Machado em Londres, e que era talvez a 
mais temida rival da portuguesa; apesar de ter recuperado no final da corrida, 
não chegou a beliscar as do pódio. Angelina Kanana, de todas as presentes a 
detentora da melhor marca nessa época, com um recorde pessoal de 2h27m24s 
para o triunfo em Hamburgo, em abril (ficou como quinta mundial em 1995), 
começou a atrasar-se precisamente ao aproximar desses 15 km de corrida e 
acabaria por desistir. Manuela Machado confessou que “estava de olho nela”, 
por a considerar uma adversária perigosa, mas depois deixou de a ver e só no 
final da prova foi informada de que desistira.
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Após 18 km, a portuguesa e Anuta Catuna, a vencedora da Taça do Mundo 
da especialidade e quinta nos Europeus do ano precedente em Helsínquia, 
isolaram-se e esse facto não teve remissão para todas as demais. Passaram 
juntas aos 20 km, após a légua mais rápida de toda a prova, com 17m08s, e 
daí para diante a respetiva vantagem não parou de se dilatar. Fatuma Roba 
e Sachiyo Seyama atrasaram-se definitivamente ao aproximar desses 20 km, 
Monica Pont também acabou por descolar, ficando algum tempo isolada na 
terceira posição. Os tempos oficiais à quarta légua davam para as duas da frente 
68m39s, o trio composto por Pont, Simon e Seiyama passava com 1h09m08s, 
portanto já a meio minuto, praticamente, Ferrara e Roba estavam juntas com 
1h09m34s, um segundo adiante de Lemettinen. A partir de então as duas da 
frente mostraram-se inseparáveis por mais dez quilómetros, e a corrida teve 
uns largos momentos como que em suspenso, com dois campeonatos em 
disputa, um pela vitória, outro para as posições a partir da terceira. Manuela 
Machado e Anuta Catuna, sempre com a portuguesa meio passo adiante, foram 
durante largos quilómetros enquadradas pela multidão que bordejava as ruas 
arborizadas de Gotemburgo e por uma carrinha Mercedes, que as seguia de 
perto, transportando jornalistas. As da liderança passaram aos 25 km em 
1h26m00s, com minuto e meio de avanço sobre as mais próximas, e aos 30 
km em 1h43m11s, e aqui já com dois minutos à maior sobre elas. Estava claro 
como o próprio dia que se vivia em Gotemburgo – o triunfo só podia ser de 
uma ou de outra, no horizonte mais próximo nehuma outra concorrente se 
perfilava. Em várias ocasiões anteriores, Manuela Machado tinha arrancado na 
frente da corrida sem o beneplácito, pelo menos anterior, de Sameiro Araújo, 
e desta feita a minhota cumpriu com os conselhos deixados pela professora. 
Sameiro, que considerou ser “esta a prova em que a Manuela me deixou mais 
tranquila”, aconselhou a sua atleta a atacar por volta dos 28 km, e Manuela 
Machado fê-lo quase de imediato, portanto praticamente à passagem do dito 
“muro” da maratona, aos 30 km. Aliás, a portuguesa já então sentia as dificul-
dades porque passava a sua ocasional companheira de caminho, só que não quis 
destacar-se mais cedo para não ter de cumprir demasiados quilómetros sozinha. 
Olhou uma ou outra vez rapidamente para a loura romena, vestida de amarelo 
como habitualmente na sua seleção nacional, e munida de óculos de sol, para 
confirmar as suas impressões. A um primeiro esticão ainda Catuna conseguiu 
responder de certa maneira, mantendo-se a dez metros de Manuela. Mas esta 
manteve a pressão e lentamente a distância entre ambas foi aumentando de 
forma continuada e irremediável, deixando no ar a certeza de que a vitória 
viria para Portugal. Manuela passou aos 35 km em 2h00m35s e aos 37,2 km, 
no final de mais uma das voltas ao circuito, já eram 33 segundo à maior sobre 
Catuna, para esse avanço aumentar ainda para 42 segundos ao aproximar dos 
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40 km, atravessados em 2h17m55s. 

Pode dizer-se que nunca um resultado numa maratona deste calibre foi tão 
anunciado e tão meridianamente cumprido e a minhota, fazendo as quatro léguas 
dos 20 km até essa marca entre 17m11s e 17m24s, tudo tinha resolvido. E assim 
entrou no Ullevi debaixo de uma estrondosa ovação, com um sorriso largo no 
rosto, levantando os braços em triunfo e acenando para a bancada para depois 
finalizar com 2h25m39s, apontando para a linha de meta, como a dizer: “Acaba 
mesmo aqui, não é preciso dar nenhuma volta a mais?” Mal sonharia que essa 
volta a mais faria sentido. Em seguida houve tempo para pegar numa enorme 
bandeira portuguesa, ir abraçar o marido, José Amorim, que não escondia as 
lágrimas de emoção, e encetar uma volta à pista delirantemente aplaudida por 
um público que em boa parte estava de tronco nu, tal o calor que se fazia sentir. 
Essa sua marca final de 2h25m39s parecia uma brilhante recorde pessoal, e 
deixava Anuta Catuna (2h26m25s) a mais de quarenta segundos, enquanto a 
italiana Ornella Ferrara (2h30m11s), que finalizara um ano antes em quarta 
nos Europeus de Helsínquia, tardava mais de 4 minutos e meio, mas graças a 
uma recuperação excelente alcançava a medalha de bronze, relegando Malgorzata 
Sobanska para fora do pódio. Aliás, quando Ferrara atingiu o estádio, vinha 
Manuela a passar pela porta do mesmo na sua volta de triunfo, e a portuguesa 
acabou por se colocar no relvado, ao início da reta dos cem metros, para incitar 
a transalpina na sua ida até à meta.
Foi uma festa bela, gloriosa e verdadeira, em tons de verde-rubro e sob o pano 
de fundo azul e amarelo das cores suecas. Só visto. 

Sameiro Araújo, que seguiu toda a prova através de uma minitelevisão quando 
não podia ver ao vivo em certas fases do percurso, considera que o “grande 
problema” desta maratona foi evitar que a sua atleta fosse ao McDonalds antes 
da corrida. “O McDonalds ficava muito próximo do nosso alojamento em 
Gotemburgo e a Manuela mais a Fernanda Ribeiro tentavam ir lá comer antes das 
suas provas, e eu tinha de controlá-las. Foi a primeira coisa que decidiram fazer 
após a vitória da Manuela, ir lá comer, ela, a Fernanda e a Carla Sacramento!”

Mas a confiança na sua atleta por parte da treinadora era tão inabalável que 
hoje lhe é permitido recordar este facto extraordinário, 20 anos depois: “Estava 
totalmente confiante e como sabia que a Manuela fazia anos dois dias antes 
da prova comprei a prenda para lhe dar em Portugal, e levei-a comigo para a 
Suécia. Era um estojo guarda-joias e dentro dele deixei a mensagem de que era 
a prenda para a campeã mundial da maratona. Não esqueço como os olhos dela 
ficaram cheios de lágrimas.”
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Mais tarde veio a incrível história que poderia ter manchado irreversivelmente 
a prova, caso não se estivesse em plenos Campeonatos Mundiais, e acima das 
cronometragens o mais importante serem mesmo as classificações. A prova foi 
declarada ter 400 m a menos e as três do pódio ficaram privadas oficialmente 
de recordes pessoais. O erro prejudicou um resultado global de excelente nível 
na concreta corrida a que se assistiu, mas até à conclusão da prova ninguém 
parecer ter-se dado conta do mesmo.

Só às 20:30 desse dia 5 de agosto, portanto muito tempo após a corrida estar 
finda, o comité organizador detetou a ocorrência do lapso. Esse erro ficou 
escondido porque as informações dadas aos delegados das equipas, e aos 
atletas e técnicos, e com eco na instalação sonora através do speaker do evento, 
apontavam para que fossem dadas três voltas dentro do estádio antes de se 
sair para as ruas de Gotemburgo. Terá sido o tempo de passagem aos 5 km 
iniciais que alertou para o assunto, e o medidor oficial do percurso, que na 
altura da prova já tinha saído do estádio antes de as atletas o fazerem, para 
seguir no carro oficial à frente delas, foi finalmente contactado, confirmando o 
erro. Eram na verdade quatro as voltas iniciais a dar dentro do estádio, e não 
só três. Os tempos de passagem e finais ficaram logo inquinados, exceto os 
intermédios entre cada légua, ou entre cada quilómetro, se se optar por essa 
análise. A prova ficou assim 84/85 segundos mais rápida do que aconteceria com 
a distância completa, mas para Manuela Machado o recorde pessoal que trazia 
para a corrida, ainda o de Boston 1992 com 2h27m42s, teria sido claramente 
batido, para 2h27m03s/2h27m04s.
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A decisão de manter as classificações e de invalidar as marcas foi tomada de 
madrugada e no dia seguinte explicada em conferência de imprensa, tendo o 
diretor de competição, Carl-Gustav Tollemar, o papel difícil de fazer a gestão 
dos estragos: “Foi um erro técnico e um verdadeiro desastre. Peço desculpa às 
atletas. Isto foi totalmente da minha responsabilidade”. Nunca visto? Nos Jogos 
Olímpicos de 1932, a prova dos 3000 m obstáculos ficou na história porque 
os atletas foram obrigados a fazer uma volta a mais. Mas estava-se agora em 
1995, e na Suécia, e uma ocorrência deste calibre era totalmente impensável 
e, já agora, improvável.

Esclarecedora foi a reação de Manuela Machado quando lhe disseram que faltaram 
400 m à corrida para ser uma maratona completa, o que de resto se aplicou a 
todas as fundistas, e não só a ela. “Faltaram 400 metros? Se quiserem, ainda 
os vou fazer… Não tenho culpa por ter corrido 400 m a menos.”. Mais tarde 
explicaria o seu real sentimento: “Durante a corrida eu não tive a noção de 
que estava a ser tão rápida e fiquei mesmo contente por ter obtido um recorde 
pessoal; portanto é uma desilusão ouvir estas notícias”.

Com, ou sem, os tais 400 metros a prova foi completamente da portuguesa e 
um Mercedes constituiu o prémio da proeza. Instada sobre se o iria vender, 
Manuela disse que “Um prémio não é para ser vendido” e adiantou ir oferecê-lo 
ao marido, que como sempre a acompanhava nos grandes momentos, ficando 
para ela conduzir o Opel Corsa, que havia ganhado na data da sua primeira 
vitória numa maratona, a de Lisboa no final de 1993.

Sobre a prova em si, na conferência de imprensa após a mesma, Manuela Machado 
confessou que quando estava isolada na frente “lembrei-me várias vezes de 
Estugarda”, dos Mundiais anteriores em que acabou por não conseguir chegar à 
vitória, mas também frisou que “Controlei sempre a corrida. Tudo foi bastante 
fácil para mim”. O mesmo não se pode dizer a propósito de Anuta Catuna, que 
não participou na conferência devido ao elevado grau de esgotamento com que 
concluiu a corrida.

Também houve quem a questionasse sobre a ausência de algumas das portadoras 
das melhores marcas do ano, guardando-se para as maratonas comerciais pós- 
-campeonatos. “O que é importante aqui é a medalha. Era isso que eu queria. 
Não estou muito preocupada com os prémios monetários noutras maratonas”, 
disse a portuguesa. Ou seja - quem vai, vai, quem está, está. E realmente resta 
saber o que poderiam ter feito no percurso de Gotemburgo e nas condições 
concretas da corrida as tais maratonistas com tempos rápidos em percursos 
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favoráveis e noutras alturas do ano. Certamente não melhor do que fez Manuela 
Machado, que se mostrou como uma verdadeira campeã mundial nesse dia - ou 
seja, imbatível.

Resultado (todas correram menos 400 m): 

1. Manuela Machado (Portugal) 2h25m39s 2. Anuta 

Catuna (Roménia) 2h26m25s 3. Ornella Ferrara 

(Itália) 2h30m11s 4. Malgorzata Sobanska (Poló-

nia) 2h31m10s 5. Ritva Lemettinen (Finlândia) 

2h31m19s 6. Monica Pont (Espanha) 2h31m53s 

7. Linda Somers (EUA) 2h32m12s 8. Sonja Kro-

lik (Alemanha) 2h32m17s 9. Sachiyo Seyama 

(Japão) 2h33m07s 10. Lidia Simon (Roménia) 

2h33m18s 11. Miki Igarashi (Japão) 2h34m34s 

12. Yukari Komatsu (Japão) 2h35m33s 13. Kirsi 

Rauta (Finlândia) 2h35m39s 14. Jane Salumae 

(Estónia) 2h35m53s 15. Kerryn McCann (Aus-

trália) 2h36m29s 16. Kim Jones (EUA) 2h37m06s 

17. Ingmarie Nilsson (Suécia) 2h37m17s 18. Sue 

Mahony (Austrália) 2h37m38s 19. Fatuma Roba 

(Etiópia) 2h39m27s 20. Nelly Glauser (Suíça) 

2h40m42s.



“

“Prazer é recordar o que de mais autêntico e genuíno existe na Manuela. É 
falar de uma Campeã do Mundo nas Pistas e também na Vida. É lembrar a sua 
simplicidade e autenticidade. O seu querer, a sua alegria, a sua determinação. 
E, sobretudo, o prazer que sentia em competir nos grandes campeonatos 
em representação do seu país.
E, tão importante como os êxitos desportivos, é constatar que a Manuela 
venceu nos palcos da vida. Nunca precisou de se colocar em pontas de pés, 
nem de atropelar ninguém para ser a grande SENHORA que, reconhecidamente, 
foi, é e continuará a ser. Sempre igual a si própria: simples, divertida, feliz e, 
sobretudo, detentora de uma força mental difícil de igualar." 

sameiro araújo
Treinadora de manuela machado

A Manuela Machado é merecedora de todas as nossas atenções pelo entusias-
mo, profissionalismo e amor que dedicou e continua a dedicar ao atletismo. 
Neste momento, é a grande fonte de inspiração para largas centenas de 
jovens vianenses, pois através do seu exemplo e do seu trabalho na autar-
quia, consegue dinamizar um ambicioso programa concelhio da prática do 
atletismo." 

José maria da cunha costa


